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LEIKKAA JOPA 70 % KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA

KUSTANNUSTEHOKASTA
JÄTEVEDENSIIRTOA
ILMAN HAJUHAITTOJA
Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää jäteveden
siirtolinjan omaa painetta ja
liike-energiaa, jolloin pumput
ovat käynnissä vähemmän aikaa ja
energiatehokkuus lisääntyy. Maan
päälle asennettu pumppaamo on
helppo huoltaa, eikä siinä tasaisesti
virtaava vesi vuoda yli.
Matalaenergiapumppaamo toimii
jätevesilinjassa paineenkorotusaseman tavoin. Pumppaamossa ei ole
tyypillistä välisäiliötä, vaan siirtolinjan edelliseltä pumppaamolta tuleva
jäteveden paineviemäri kytketään
suoraan pumppaamon pumppujen
imupuolelle. Pumput korottavat
jätevesilinjan painetta riittävälle
tasolle, jotta tarvittavat vesimäärät
saadaan siirrettyä siirtolinjaketjun
seuraavalle pumppaamolle.

Grundfosin matalaenergiapumppaamo on valmis, konsepti
muotoinen ratkaisu, mutta jokainen
pumppaamo räätälöidään vielä
erikseen kohteen tarpeiden mukaan;
esimerkiksi pumppujen määrä ja
teho sekä putkiston koko sovitetaan
tarvittavaan siirtokapasiteettiin.
Pumppaamoa voidaan ohjata
esim. Grundfos Dedicated Control
-järjestelmällä. Dedicated Control
-järjestelmän sydän on ohjauskeskus
ELSA-DC (CU362), jolla voi ohjata
jopa kuutta pumppua yhtä aikaa.

ELSA-DC (Dedicated Control
-ohjauskeskus CU362).

Matalaenergiapumppaamo voidaan
toimittaa asennuskohteen mukaan
joko maahan upotettavaan säiliöön
tai maanpäälliseen rakennukseen
asennettuna.

Pumppaamo räätälöidään
käyttökohteen mukaan.

ASIAKASESIMERKKI: KANGASALAN MUSTAKORVENOJA
Kangasalan Mustakorvenojalla siirryttiin energiatehokkaampaan jätevesien
siirtojärjestelmään vanhan järjestelmän tultua käyttöikänsä päähän. Saneeraus tarjosi mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia tapoja siirtää jätevettä ja
teknisen käyttöikänsä päähän tulleen perinteisen pumppaamosäiliön tilalle
asennettiin Grundfosin matalaenergiapumppaamo.
Optimaalisesti mitoitettu laitteisto vähentää huollon tarvetta ja ylläpitokustannuksia. Paineen hyödyntäminen pumppausprosessissa vähentää pumppujen käynnissäoloaikaa ja säästää energiaa. Uusi menetelmä pudottaa pois myös
jäteveden siirron säiliöstä toisen, jolloin päästään eroon myös hajuhaitoista.
Vuosi matalaenergiapumppaamon käyttöönoton jälkeen lähiympäristön
asumismukavuus on parantunut hajuhaittojen poistuttua ja mittausdatan
perusteella on Mustakorvenojan pumppaamossa saavutettu 60-70 % energiansäästöt.

Mustakorvenojan pumppaamossa saavutettiin 60-70%
energiansäästöt matalaenergiapumppaamon asennuksen
jälkeen.

ENERGIANSÄÄSTÖ
30–70% VERRATTUNA
PERINTEISEEN
PUMPPAAMOON
GRUNDFOS MATALAENERGIAPUMPPAAMON EDUT:
• ENERGIANSÄÄSTÖ 30–70%
• SÄÄSTÖT RAKENNUSKUSTANNUKSISSA
• EI HAJUONGELMIA
• EI LIETEONGELMIA
• EI PINTALAUTTAONGELMIA
• TASAINEN VIRTAAMA
• EI PAINEISKUJA
• PUMPPUJEN HYÖTYSUHTEEN
OPTIMOINTI

Esimerkki rakennus asennuksesta.

Ei hajuhaittoja, koska
järjestelmä on suljettu
Tasainen virtaama
puhdistamolle

h

Potentiaali
energia
käytetään
E=mhg

Matalat kaivot

v

Liike-energia käytetään E=½mv2

Ei ilmastumista
Ei viipymää

MIELESSÄ SUUREMPI KOKONAISUUS

Grundfosilla on täydellinen valikoima juomaveden ottoon,
käsittelyyn ja jakeluun sekä jäteveden siirtämiseen ja käsittelyyn tarkoitettuja tuotteita ja järjestelmiä. Tarjoamme
myös asiantuntemusta ja syvällistä toimialatietoutta, jotka
parantavat vesihuollon luotettavuutta ja pienentävät sen
elinkaarikustannuksia.

Tärkeimpiä tuoteryhmiä:
Uppopumput
Pintavesipumput
Jätevesipumput
Paineenkorotuspumput
Kiertovesipumput
Sekoittimet, virtauskehittimet ja kierrätyspumput
Pumppaamot
Seuranta- ja ohjausyksiköt
Annostelu ja desinfiointi
lmastuslaitteet
Tuotteidemme takana on vuosikymmenten kokemus
alalta ja maailmanlaajuisen huoltoverkoston tuki.
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Grundfos on yksi maailman johtavista vedenkäsittely
teknologiaan erikoistuneista yhtiöistä. Meille on tärkeätä
tarjota asiakkaillemme kaikki heidän tarvitsemansa
tuotteet ja luoda näin pumppujärjestelmiä, joissa yhdistyy luotettavuus, kustannustehokkuus ja innovaatiot.
Tuotteemme sopivat käytettäviksi kaikenkokoisissa
vedenotto- ja jätevesi-infrastruktuuriratkaisuissa.

